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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 9 
 
Baarn, 17 januari 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
Welkom op school. 
Deze keer verwelkomen wij Yesse en Nova. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès. 
 
Verhalenrooster Kind op Maandag.  
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven als een 
zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld worden is dat hij gered 
wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. 
Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een 
sterke, machtige heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, 
sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe 
Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God 
zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de 
bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming. 

Week 4 ■ 20/01 - 24/01 

Ga je met mij mee? 

Matteus 4: 1-25 

Door wie laat jij je 
meenemen? In de 
woestijn wordt Jezus op 
de proef gesteld door 
de duivel, die hem 
uitnodigt om de weg van 
de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God 
hem wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar 
vissers met zich mee, zij worden zijn eerste 
volgelingen. 

 

Week 5 ■ 27/01 - 31/01 

Wat niemand ziet 

Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15 

Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen 
om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus 
wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus 
later vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij 
dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet 
het toch wel. 

 

 
Personeel. 
Na een periode van zwangerschapsverlof zal juf Lianne van Duuren op 3 februari haar lesgevende taak op 
maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2b weer op haar nemen. Juf Marle gaat per 3 februari voltijds 
werken in Amersfoort. De ontstane vacature op donderdag en vrijdag zal worden ingevuld door Marije 
Plantinga. Wij zijn blij dat het gelukt is de vacature op deze wijze in te vullen.  
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Schoolfruit.  
De leerlingen krijgen iedere week op dinsdag, woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès) en 
donderdag, fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw kind kunt u 
het gebruikelijke tussendoortje aanpassen. 
De komende week…………………………….meloen, mandarijn en kiwi. 
 
Nationale voorleesdagen 2020. 
Op woensdag 22 januari beginnen de nationale voorleesdagen. 
Ook op de Guido besteden wij extra aandacht aan het voorlezen. Zo mogen de kinderen van groep 3 thuis een 
boek voorbereiden en voorlezen op school. Super spannend! 
De kleuters gaan aan de slag met het boek ‘Moppereend’. Prentenboek van het jaar 2020.  
Zo hebben wij in de bibliotheek op woensdagmiddag 22 januari een voorleesfeestje rondom Moppereend. 
Het feestje begint om 16.15 uur. Aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl.  
Op woensdagmiddag 2 februari is er een meespeelvoorstelling. Allemaal gratis toegankelijk voor iedereen die 
zin heeft. 
 
Cito.  
De komende weken nemen we in groep 3 t/m 8 Cito-toetsen af. De toetsen zijn een onderdeel van ons 
leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en juni, maken de leerlingen een Cito-toets op het gebied 
van rekenen, taal(kleuters), lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De gegevens van deze toetsen 
gebruiken we onder andere om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
 
Stakingsdagen. 
Informatie over de voorgenomen stakingsdagen op 30 en 31 januari 2020 heeft u in een aparte brief 
ontvangen. 
 
Vakantierooster 2020-2021 
Het vakantierooster 2020-2021 is vastgesteld en vindt u hieronder. 
De data van alle lesvrije dagen/studiedagen zijn nu nog niet bekend. Deze ontvangt u voor de start van de 
zomervakantie. 
 
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
Paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 
Koningsdag dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
Pinksterweek maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 
 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 16 oktober 2020 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 18 december 2020 
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 19 februari 2021 
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 16 juli 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 

Jan Visscher. 
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Roefeldag, weer in Baarn!  

Dit keer zal de landelijke  Roefeldag plaatsvinden op woensdag 8 april 2020.  
Net als afgelopen jaar is deze speciale middag voor basisscholieren weer in Baarn en wordt ook nu 

georganiseerd door Sander van Houten, vrijwilliger van Welzijn Baarn. 

 

Wie weet niet wat Roefelen is? 

Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen en op deze dag mogen alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar dan 

ook rondsnuffelen achter de schermen bij verschillende bedrijven. 

De organisatie is in volle gang en al vele  bedrijven hebben toegezegd om hun deuren dit jaar weer te openen 

voor alle Roefelaars en hun begeleiders.  

 

Wat doen die ’grote mensen’ eigenlijk allemaal als jij op school zit? Wil jij graag eens een kijkje nemen achter 
de schermen bij instellingen, winkels en bedrijven in Baarn? Dan is de Roefeldag echt iets voor jou!  
 
Welke bedrijven doen er al mee? 
De volgende bedrijven hebben zich opgegeven: 
Bibliotheek Baarn, Dier Medisch Centrum Bob, Politie Baarn, UAS ’T Gooi,  
Vioolbouwer v.d. Knaap, Voetsula Podotherapie, Weg- Kindertherapie, Gemeente Baarn,  
Grand Café Kasteel Groeneveld, Theater de Speeldoos, Albert Heijn  
en Boerderij De Huydecoper! Maar nieuwe bedrijven zijn van harte welkom, aanmelden is mogelijk via 
roefeldag@welzijnbaarn.nl. 
 
Hoe werkt het?  
De inschrijvingen voor de kinderen start op maandag 10 februari!  
Vanaf deze datum kan iedereen zich weer opgeven. Je moet wel ouder zijn dan 5 jaar! Je kan opgeven met in 
een groepje van maximaal 6 kinderen met twee begeleiders. Maar je kan ook alleen opgeven, eventueel met 
een eigen begeleider, dan worden jullie ingedeeld bij een willekeurige groep. 
Inschrijven kan net als altijd via de website www.roefeldagbaarn.nl, 
 
Meer informatie kan je vinden via de site of mail naar roefeldag@welzijnbaarn.nl. 
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